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1. ชื่อกระบวนการ 
  การควบคุมภายใน 
£ กระบวนการสรางคุณคา 
R กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับ
ตรวจ กําหนดใหมีข้ึน เพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ไดแก การดําเนินงานและการใชทรัพยากร

ของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยรับตรวจ 

2. ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายใน
และภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือไดและทันเวลา 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน 

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  £ ผูประกอบการ  £ ประชาชน R หนวยงานภาครัฐ  
 £ องคกรปกครองสวนทองถิ่น   R กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   £ ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 
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4. ขอบเขต 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในจัดทําข้ึน สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใช
เปนแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
สลับซับซอนของสวนงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ
อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่ทาง
ราชการกําหนด   

5. คําจํากัดความ 
5.1 การควบคุมภายใน ไดกลาวถึงเรื่องวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ซึ่งอาจจําแนก 
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน เปน 3 ประเภท คือ 

5.1.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน คือ วัตถุประสงคพ้ืนฐานของการ 
ดําเนินงานในทุกองคกร โดยมุงเนนที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
เอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ในขณะเดียวกันผลที่
ไดรับจากกระบวนการนั้น ตองคุมคากับตนทุนที่ใชไป จึงจะทําใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.2 ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดใหมีขอมูลและรายงานทางการ 
เงินที่ถูกตอง เพียงพอ และเชื่อถือได เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูบริหาร บุคลากร
ในองคกร และบุคคลภายนอกในการนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

5.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ คือ การมุงเนนให 
กระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา 
ขอตกลง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

5.2  หนวยรับตรวจ ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน ใหรับผิดชอบใน 
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน นําผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนฯในระดับสวนงานยอย ซึ่งไดจัดทําไวตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบติดตาม ปย.3) 
ของทุกสวนงานยอย มาสรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบติดตาม ปอ.3) และอาจประเมินเพ่ิมเติมในสวน
ของความเสี่ยงของบางกิจกรรมในสวนยอย ซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในระดับ
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องคกร เพราะผูบริหารระดับสวนงานยอยอาจไมคํานึงถึงวัตถุประสงคโดยรวมในระดับองคกร 
และการบรรลุวัตถุประสงคของระดับองคกร อาจมาจากกิจกรรมของสวนงานยอยหลายสวนงาน 

 
5.3 องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 เมื่อทําความเขาใจคําจํากัดความของการควบคุมภายในแลว ตอไปขอกลาวถึงองคประกอบ
ที่สําคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจําแนกเปน 5 องคประกอบที่สําคัญ ตามแนวทางของ COSO ซึ่ง
เปนแมแบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

• สภาพแวดลอมของการควบคุม 
• การประเมินความเสี่ยง 
• กิจกรรมการควบคุม 
• สารสนเทศและการสื่อสาร 
• การติดตามประเมินผล 

5.3.1 องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมของการควบคุม 
 สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอทัศนคติและความ
ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองคกร โดย
บุคลากรทุกคนเขาใจความรับผิดชอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง มีความรู ความสามารถ 
และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฏเกณฑและวิธีการทํางาน
ตาง ๆ ที่องคกรกําหนดไว 
 สภาพแวดลอมของการควบคุมมีผลกระทบอยางมากกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่
เกิดข้ึนในองคกร จึงเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ ของการควบคุมภายใน เพ่ือสราง
ระเบียบวินัยดานการควบคุมภายในใหแกทุกคนในองคกร และจัดใหมีโครงสรางของการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
 ปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้เปนปจจัยที่ชวยเสริมสรางใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี ผู
ประเมินควรประเมินวาองคกรของทานใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้มากนอยเพียงใด 

• ความซื่อสั ตยและจริ ยธรรม  ซึ่ งอาจพิจารณาไดจากการกําหนด
แนวทางปฏบัติในเรื่องตาง ๆ ใหชัดเจนแลวแจงใหทุกคนที่เก่ียวของทราบ 
รวมไปถึงการกระทําตนเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา ทั้งคําพูดและ
การกระทํา 

• รูปแบบและปรัชญาการทํางานของฝายบริหาร โดยพิจารณาจากความรู 
ความสามารถ และประสบการณของฝายบริหารที่เปนประโยชนตอหนาที่ที่
รับผิดชอบ และความสนใจในองคกรที่ตนเปนผูบริหาร 
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• การจัดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการดําเนินงาน 

• การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Description & 
Job Specification) สําหรับทุกตําแหนงงานอยางชัดเจน 

• การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงดาน
ปริมาณและคุณภาพของงาน 

• การกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและ
เปนธรรม รวมถึงการใหความรูที่จําเปนแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือทํา
ใหเกิดผลทางดานจิตใจและคุณภาพของงาน 

 
            5.3.2 องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
          ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสุญเปลา
หรือเหตุการณไมพึงประสงค ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
ความเสี่ยงเหลานี้อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองคกรก็ได โดยเฉพาะในการดําเนินงาน
ปจจุบัน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตาง ๆ ทําใหแตละ
องคกรตองเผชิญกับความเสี่ยงมากข้ึน ถาองคกรสามารถบงชี้และประเมินความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ก็จะชวยใหสามารถเตรียมการแกไขปญหาเหลานี้ไดทันทวงที 
 ขอควรพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงเปนตัวถวงใหการดําเนินงานไม
สําเร็จตามวัตถุประสงค ผูประเมินตองพยายามเปลี่ยนจากวิกฤตที่องคกรเผชิญอยูใหเปนโอกาส 
โดยการเตรียมการใหพรอมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน แตการเตรียมการดังกลาว 
ไมไดหมายความวา การควบคุมภายในย่ิงมากย่ิงดี การควบคุมภายในที่มากจนเกินไปอาจจะทําให
งานสะดุด แตถามีนอยจนเกินไป ก็จะทําใหงานไมสําเร็จ ดังนั้น จึงตองกําหนดการควบคุมภายในให
พอเหมาะ โดยถือหลักการที่วามีความเสี่ยงมาก ควบคุมมาก มีความเสี่ยงนอยควบคุมนอย 
 การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ผูประเมินตองเขาใจวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
อยางชัดเจนกอน หลังจากนั้น จึงพิจารณาวามีความเสี่ยงอะไรบางในการทํางานแลวจึงพิจารณาวา
ความเสี่ยงเหลานั้นเกิดข้ึนบอยครั้งหรือไม และเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นแลวจะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานมากนอยเพียงใด หากผูประเมินพิจารณาแลว เห็นวายังคงมีความเสี่ยงสูงเกินกวาที่จะ
ยอมรับได จะตองพิจารณาปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในใหเพียงพอและเหมาะสมตอไป 
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 5.3.3 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (control activities) 
        กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบที่จะชวยใหมั่นใจวา นโยบายและกระบวนการ
เก่ียวกับการควบคุมภายในกําหนดข้ึนนั้น ไดมีการนําไปปฏิบัติตามภายในองคกรอยางทั่วถึง 
นอกจากนี้ กิจกรรมการควบคุมยังชวยสรางความมั่นใจวาองคกรมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการปองกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมควรกําหนดใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่
ประเมินได โดยมีขอควรพิจารณาในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังตอไปนี ้

• กิจกรรมการควบคมุควรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 
• กิจกรรมการควบคุมตองสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ 
     ยอมรับได 
• คาใชจายในการกําหนดใหกิจกรรมการควบคุมตองไมสูงกวาผลเสียหายที่ 
 คาดวาจะเกิดข้ึน หากไมกําหนดใหมีกิจกรรมการควบคุม 

 ปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกรสวนใหญ คือ การกําหนดกิจกรรมการควบคุมตามที่มีการปฏิบัติ
อยูเดิม โดยมิไดพิจารณาความมีประสิทธิภาพ และความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปขององคกร 
 
 5.3.4 องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
        การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดข้ึนได เมื่อขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานนั้นไดมีการ
บงชี้ รวบรวมและชี้แจงใหแกบุคคลที่ควรทราบ โดยผานทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม 
ขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเปนไดทั้งขอมูลที่
เก่ียวกับการดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยแหลงขอมูลอาจมาจาก
ภายในหรือภายนอกองคกร 
 องคประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพิจารณาประเด็นที่สําคัญไดดังนี้ 

• ขอมูลเพียงพอ ถูกตอง ภายใตรูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพ่ือชวย 
 สนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ 
• การสื่อสารขอมูลเกิดข้ึนอยางทั่วถึงทั้งองคกร จากผูบริหารถึงพนักงานและ 
 ในทางกลับกัน ระหวางหนวยงานหรือแผนก ระหวางองคกรกับ 
 บุคคลภายนอก เชน สื่อมวลชน ผูออกกฎระเบียบตาง ๆ 
• การสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทราบถึงความสําคัญและความ 
 รับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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 5.3.5 องคประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (monitoring)  
 การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดใหมีข้ึนนั้น จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีกลไกในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอยางสม่ําเสมอ และการปฏิบัตินั้น
ยังมีความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพราะอยาลืมวาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบตอความเสี่ยงในการดําเนินงาน และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจจําเปนตองปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมดวย 
 การติดตามผลสามารถทําไดโดยรวมอยูในกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ เชน การที่
ผูบังคับบัญชาคอยติดตามถามไถปญหาในการทํางาน ก็ถือวาเปนการติดตามผลอยางหนึ่ง 
 การประเมินผล คือการประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะหรือเปนครั้งคราว เชน การ
ตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเปนบุคคลในองคกรนั้นเอง หรือการมอบหมายให
บุคคลภายนอกมาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน หากองคกรมีหนวยตรวจสอบภายใน ก็ตอง
สงเสริมและพัฒนาหนวยงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง ๆ 
ดังกลาวในปจจุบันที่วา ผูตรวจสอบภายในคือที่ปรึกษาอันมีคาย่ิงตอผูบริหารวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก พรอม ๆ กับความสําคัญของการควบคุมภายใน ดังนั้น 
ผูบริหารจึงควรอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาสองเรื่องนี้ไปพรอม ๆ กัน 
 การประเมินการควบคุมภายในอีกลักษณะหนึ่งที่กําลังมาแรงในปจจุบัน คือการสรางความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน ใหแกทุกคนที่เปนเจาของงานนั้น ถาสรางความรับผิดชอบแบบนี้
ข้ึนมาได ผูบริหารก็จะบริหารงานไดอยางเบาใจ เพราะทุกคนจะสอดสองดูแลอยางสม่ําเสมอใหงาน
ที่ตนตองรับผิดชอบนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางจริงจัง การปฏิบัติแบบนี้เรียกวา การ
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (control self assessment) 
 
5.4 ขอพิจารณาเก่ียวกับขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

การพิจารณาวาจุดออนหรือขอบกพรองในรายงานผลการติดตามประเมินการควบคุมภายในที่ 
ไดรับจากผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ เปนขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในที่มี
นัยสําคัญหรือไม เปนหนาที่ของเจาหนาที่ระดับอาวุโส อยางไรก็ตามเปนการยากที่จะระบุอยางแน
ชัดวาขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในใดมี่นัยสําคัญ โดยปกติขอบกพรองหรือจุดออน
ที่มีนัยสําคัญมักเปนเรื่องเก่ียวกับการควบคุมที่ไมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยง ดังนั้น เพ่ือชวยในการ
พิจารณาใหคํานึงถึงกรณีตอไปนี้ 

• ผลที่อาจเกิดขอผิดพลาด หรือความเสียหายหรือการไมบรรลุวัตถุประสงค  
 ฯลฯ ที่มีความสําคัญอันเนื่องจากจุดออนหรือขอบกพรองของการควบคุม 
 ภายในนั้น ๆ 
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• ความเสี่ยงตอการเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย ฯลฯ และโอกาสที่จะ 
 เกิดข้ึนได 
• การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ถึงแมไมรายแรงแตถือวามีนัยสําคัญ 
• การทุจริตถือวามีนัยสําคัญเนื่องจากทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  
 นอกจากจะมีการปองกันมิใหเกิดไดทัน 
• เก่ียวของกับจํานวนเงินสูง 
• เก่ียวของกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

 
6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

6.1 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (อพร.) 
พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน และลงนามในหนังสือถึงหนวยงานภายนอก 
1) รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (แบบ ปอ.1) 
2) สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร   (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานผลการติดตามการฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ติดตาม ปอ.3) 
4) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.3) 
5) หนังสือถึง ผูวาการตรวจเงินแผนดิน (แบบ ปอ.1) 
6) หนังสือถึง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหัวหนากลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการ

ผลิต ( แบบ ปอ.1) 
7) หนังสือถึง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ ปอ.1) 

6.2 เจาหนาที่ระดับอาวุโส ( รพร. )    
1) อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุมภายในและ

การรายงานของหนวยงานโดยรวม ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึง
กําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

2) ดําเนินการใหมีการแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการประเมินการควบคุม
ภายใน 

3) รับผิดชอบในการพิจารณาวาขอบกพรองของการควบคุมภายใน 
4) จัดใหมีหนังสือรับรองการควบคุมภายในจากผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ เพ่ือนํามาประมวลผล

ในภาพรวมขององคกร 
5) จัดทําคํารับรองการควบคุมภายในเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงาน 
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6.3 ผูอํานวยการสํานัก 
1) กํากับดูแลใหการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในของหนวยงาน (ระดับสํานัก) และ      

การจัดทํารายงานแลวเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบฯ กําหนด  
2) สอบทาน และประเมินรายงานและความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายใน กอนที่จะตัดสินใจ      

ใหความเห็นชอบและลงนามรับรองในรายงานของหนวยงาน (ระดับสํานัก) 
3) ควบคุม ตรวจสอบรายงานการควบคุมภายในของหนวยงาน (ระดับสํานัก) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
6.4 คณะทํางานติดตามประเมินผลรายงานการควบคุมภายใน 

1) จัดเตรียมขอมูลรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในระดับองคกร 
2) จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน ที่เปนภาพรวมขององคกร  ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เสนอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน รองปลัดกระทรวง หัวหนากลุมกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. มีการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานที ่คตง. 
กําหนด 
 

- รอยละของความสําเร็จของการ
ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน
ยอยตามมาตรฐานที ่คตง. 
กําหนด 

80% 

2. มีระบบการควบคุมภายในทุก
หนวยงานยอย 
 
 

- รอยละของการมีระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานยอย 
- รอยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน  

80% 
 

80% 
 

- ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 
ที่เกี่ยวของ 
 

5 
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 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตวัชี้วัดภายใน 
1. รอยละของความสําเร็จของการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานยอยตามมาตรฐานที่ คตง. 

กําหนด 
= (จํานวนหนวยงานยอยที่ประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จตามที่ คตง. กําหนด ÷ จํานวน

หนวยงานยอยทั้งหมด) × 100 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 
  
 หมายเหตุ : การประเมินความเสี่ยงของหนวยงานยอยตามมาตรฐานที่ คตง. กําหนด 

 ประกอบดวย 2 สวน คือ การประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ และการประเมิน  
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของแตละกิจกรรมที่รับผิดชอบ 

 
2. รอยละของการมีระบบการควบคุมภายในของหนวยงานยอย 

= (จํานวนหนวยงานยอยที่มีการจัดทํารายงานควบคุมภายในตามข้ันตอน คตง. กําหนดอยาง
ครบถวน ÷ จํานวนหนวยงานยอยทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
80% 60% 65% 70% 75% 80% 

 
3. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ

องคกร 
= (จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการสําเร็จตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่

กําหนด ÷ จํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่กําหนดตามแผนการควบคุมภายในระดับองคกร) × 
100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเรจ็ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 65% 70% 75% 80% 
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 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เก่ียวของ 
 พิจารณาจากระดับความสําเน็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ที่ไดรับการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
5 1 2 3 4 5 

 
 
. 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
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กระบวนการควบคุมภายใน

ตสน.คณะทํางานฯ/
จนท.อาวุโสสนพ.ผูรับบริการ

(หนวยงานยอย กพร.) 

1

9. สงรายงานการควบคุม
ภายในตามแบบรายงาน

ทั้งหมดให สนพ. 10. พิจารณาแผน และสรุปผล
การดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน

ของ กพร. ตามแบบติดตาม ปอ.3 แบบติดตาม ปอ.3

11. ประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามแบบ ปอ.2-1 
และสรุปผลตามแบบ ปอ.2 แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.2-1

12. วิเคราะหและสรุปผลแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ กพร. ตามแบบ ปอ. 3 แบบ ปอ.3

13. จัดทําหนังสือรับรอง
การควบคุมภายใน กพร.

ตามแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.1

14. จัดทํารางรายงาน
การควบคุมภายในประจําป
เสนอคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลฯ และ
จนท. ระดับอาวุโส

รางรายงานฯ

15. พิจารณา
เห็นชอบ

N
16. ประสานหนวยงานยอย
กพร. เพื่อปรับปรุงแกไข
ในสวนที่เกี่ยวของตาม
มติคณะทํางานฯ

17. ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามมติคณะทํางานฯ

และสงให สนพ.
Y

2

3

สอบทานการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน และจัดทํา

รายงานตามแบบ ปส.
แบบ ปส.

สงแบบ ปส. ให จนท. 
ระดับอาวุโส พิจารณา
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 รวม 21 ขั้นตอน 
  หมายเหต ุ   ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

9.1  เจาหนาที่ สนพ. (นักวิเคราะหนโยบายและแผน/เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน)    
นําขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ คตง./คตป.อก./รปอ.หกต. ในปที่ผานมา     
มาวิเคราะหและสรุป เพ่ือเตรียมแจงใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

9.2  สนพ. ทําหนังสือแจงใหทุกหนวยงานยอย กพร. ทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในของ คตง.คตป.อก./รปอ.หกต. ในปที่ผานมา พรอมทั้งใหทุกหนวยงานยอย กพร.      
รายงานผล ทบทวน และจัดทําแผนการควบคุมภายในในปที่ผานมา 

 9.3  หลังจากหนวยงานยอย กพร. ที่ไดรับหนังสือแจงของ สนพ. แลว ใหดําเนินการพิจารณา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในปที่ผานมาวามีแผนการดําเนินการหรือไม และหากมีแผนฯ 
ไดดําเนินการตามแผนและมีผลเปนอยางไร 

9.4  ใหทุกหนวยงานยอย กพร. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินมาที่ผานมา โดยกรอก
รายละเอียดลงใน แบบติดตาม ปย.3  

9.5  ใหทุกหนวยงานยอย กพร. ดําเนินการประเมินตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 5 ดานโดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ปย.2-1 และสรุปผลการประเมินฯ ลงใน แบบ ปย.2 

หมายเหตุ – หลังจากทุกหนวยงานยอย กพร. พิจารณาแผนการปรับปรุงฯ ในขอ 3 แลวกรณีที่ไมมี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในปที่ผานมาใหดําเนินการกรอกแบบติดตาม ปย.2-1 และ    
ปย.2 และกรณีที่มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหกรอกแบบติดตาม ปย.3 แบบ ปย.2-1 
และ ปย.2 

9.6  ใหทุกหนวยงานยอย กพร. ทบทวนจุดออนหรือปจจัยเสี่ยงของการควบคุมภายใน    โดย
กรอกรายละเอียดใน แบบ ปม. 
 9.7  เมื่อทุกหนวยงานยอย กพร. ไดทบทวนจุดออนหรือปจจัยเสี่ยงของการควบคุมภายในแลว 
ใหดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงฯ ลงใน แบบ ปย.3 
 9.8  เมื่อจัดทําแผนการปรับปรุงฯ เสร็จ ใหทุกหนวยงานยอย กพร. จัดทําหนังสือรับรองการ
ควบคุมภายในในระดับหนวยงานยอย ลงใน แบบ ปย.1 

หมายเหตุ – หลังทุกหนวยงานยอย กพร. ทบทวนจุดออนหรือปจจัยเสี่ยง แลวหากไมมีจุดออนหรือ
ปจจัยเสี่ยงใหดําเนินการลงในแบบ ปย.1 และถามีจุดออนหรือปจจัยเสี่ยงใหกรอกในแบบ ปย.3 และ 
ปย.1 

9.9 ใหทุกหนวยงานยอย กพร. สงแบบรายงานการควบคุมภายในทั้งหมดให สนพ .  
ประกอบดวยแบบติดตาม ปย.3, แบบ ปย.2-1, ปย.2,แบบ ปม.,ปย.3 และปย.1 
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9.10  เจาหนาที่ของ สนพ. นําแผนตามแบบรายงานของทุกหนวยงานยอย กพร. มาสรุปผล
การดําเนินการตามแผนการปรับปรงุฯ ของ กพร. และกรอกรายละเอียดใน แบบติดตาม ปอ. 3 
 9.11  เจาหนาที่ สนพ.  นําแผนตามแบบรายงานของทุกหนวยงานยอย กพร. มาประเมินตาม
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ดาน โดยกรอกรายละเอียดใน แบบ ปอ.2-1 และ
สรุปผลการประเมินฯ ลงใน แบบ ปอ.2 

9.12  เจาหนาที่ สนพ.  นําแผนตามแบบรายงานของทุกหนวยงานยอย กพร. มาวิเคราะหและ
สรุปผล เพ่ือนํามาเปนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยกรอกรายละเอียดใน      
แบบ ปอ.3 
 9.13   หลังจากที่ไดรวบรวมขอมูล และนําแผนการควบคุมภายในของทุกหนวยงานยอย กพร. 
มาสรุปแลว เจาหนาที่ สนพ. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายในของ กพร. โดยกรอก
รายละเอียดลงใน แบบ ปอ.1 

9.14  หลังจากที่ สนพ. ไดดําเนินการกรอกแบบรายงานทั้งหมดเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะ     
ดําเนนินการจัดทํารางรายงานการควบคุมภายในประจําปเสนอคณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ 
และเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

9.15  สนพ. สงรางรายงานการควบคุมภายในประจําปใหคณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ 
และเจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณา  

9.16  กรณีที่คณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ และเจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณาแลว    
ไมเห็นชอบ สนพ. ตองประสานหนวยงานยอย กพร. เพ่ือปรับปรุงแกไขในสวนที่เก่ียวของตามมติ
คณะทํางานฯ  

9.17  สนพ. สงรางรายงานการควบคุมภายในประจําปใหหนวยงานยอย กพร. ที่เก่ียวของ
ดําเนินการปรับปรับปรุงแกไขในสวนที่เก่ียวของตามมติคณะทํางานฯ และสงคืนให สนพ. เสนอ    
อีกครั้ง 

9.18  กรณีที่คณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ และเจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณาแลว 
เห็นชอบ สนพ. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส โดย
กรอกรายละเอียดลงใน แบบ ปย.1-ร 

9.19  สนพ. สงหนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส  ใหเจาหนาที่ระดับ
อาวุโสลงนามใน แบบ ปย.1-ร  
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9.20  เมื่อเจาหนาที่ระดับอาวุโส  ลงนามในแบบ ปย.1-ร เรียบรอยแลว  เสนอ อพร .            
ลงนามในแบบฟอรมทั้งหมด ประกอบดวย  แบบติดตาม ปอ. 3 ,แบบ ปอ.2-1, แบบ ปอ.2,  แบบ 
ปอ.3  และแบบ ปอ.1 ในกรณีที่ลงนามเรียบรอยแลว สง คตง./คตป.อก./รปอ.หกต. ดําเนินการตาม
ระเบียบโดย คตง./คตป.อก./รปอ.หกต. จะสรุปรายงานขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน และหาก อพร. ไมลงนามในแบบรายงาน จะถูกสงกลับไปยังขอ 14  เพ่ือปรับปรุงแกไขราง
รายงานการควบคุมภายในประจําปตามข้ันตอนตอไป 
 9.21  คตง./คตป.อก./รปอ.หกต. จะสรุปรายงานขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
และสงกลับ กพร. เพ่ือจัดเก็บขอมูลเพ่ือวางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในปตอไป 
 

10. เอกสารอางอิง 
10.1  คูมือการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา 

 ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   
 

11. แบบฟอรมท่ีใช 
ระดับหนวยรับตรวจ 
11.1 แบบ ปอ.1 รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 
11.2  แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.2-1 สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม  

 ภายในและรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
11.3  แบบ ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
11.4 แบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
 ระดับสวนงานยอย 
 11.5 แบบ ปย.1 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 

 11.6 แบบ ปย.2 และแบบ ปย.2-1 สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม 
   ภายในและรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
11.7 แบบ ปย.3  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับงวดถัดไป 
11.8 แบบติดตาม ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในจากงวดกอน 
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11.9 แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอของการควบคุม 
ภายในของแตละกิจกรรมที่รับผิดชอบวาเพียงพอหรือไม ถายังไมเพียงพอตองจัดทํา
แผนการปรับปรุงในแบบ ปย.3 

 เจาหนาที่ระดับอาวุโส 
11.10 แบบ ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
ผูตรวจสอบภายใน 

 11.11แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ 
ภายใน 

 
  

12. การควบคุมเอกสาร 
  ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการ

จัดเก็บ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของเจาหนาที่ระดับอาวุโส(แบบ 
ปย.1-ร) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของผูบริหารระดับสวนงานยอยม ี 
 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.2-1) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

สรุปผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.2) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
(แบบติดตาม ปย.3) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน
เพื่อประเมินความเพียวพอของ
การควบคุมภายในของแตละ
กิจกรรมที่รับผิดชอบวาเพียงพอ
หรือไม (แบบ ปม.) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 
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แผนการปรับปรุ งการควบคุม
ภ า ย ใ น สํ า ห รั บ ง ว ด ถั ด ไ ป      
(แบบ ปย.3)   

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

รายงานความเห็นเก่ียวกับการ
ควบคุมภายในของหัวหนา
หนวยงาน (แบบ ปอ.1) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

รายงานผลการสอบทานการ
ปร ะ เมิ น กา รควบ คุ มภาย ใ น    
(แบบ ปส.) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

สรุปผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน (แบบ ปอ.2) 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

ร า ย ง านผล ก าร ติ ดต ามก า ร
ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม 
ปอ.3) 
 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

แผนการปรับปรุ งการควบคุม
ภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.3) 
 

สนพ. ตูเก็บเอกสาร สนพ. อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

 


